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TÉCNICO DE LABORATÓRIO / AQUICULTURA PISCICULTURA 
 
FICHA Nº 2 
JUSTIFICATIVA:  
Questão nº 1: a questão trata de doenças (conforme bibliografia recomendada) que são aplicáveis ao dia a dia do técnico de 
laboratório, sendo importante o mesmo identificar estas alterações que ocorrem nos animais e avisar os responsáveis técnicos 
pelos laboratórios para que os mesmos possam fazer a profilaxia ou o tratamento. A bibliografia utilizada foi de Arana, 2004. 
Fundamentos de Aquicultura, na página 248, sub-item 8.6 – Doenças nutricionais.  
De acordo com esta bibliografia e citação da mesma na prova INDEFERIMOS o recurso. 
 
FICHA Nº 16 
JUSTIFICATIVA:  
Questão nº 1: a questão trata de doenças (conforme bibliografia recomendada) que são aplicáveis ao dia a dia do técnico de 
laboratório, sendo importante o mesmo identificar estas alterações que ocorrem nos animais e avisar os responsáveis técnicos 
pelos laboratórios para que os mesmos possam fazer a profilaxia ou o tratamento. A bibliografia utilizada foi de Arana, 2004. 
Fundamentos de Aquicultura, na página 248, sub-item 8.6 – Doenças nutricionais.  
De acordo com esta bibliografia e citação da mesma na prova INDEFERIMOS o recurso. 
 
FICHA Nº 20 
JUSTIFICATIVA:  
Questão nº 1: a questão trata de doenças (conforme bibliografia recomendada) que são aplicáveis ao dia a dia do técnico de 
laboratório, sendo importante o mesmo identificar estas alterações que ocorrem nos animais e avisar os responsáveis técnicos 
pelos laboratórios para que os mesmos possam fazer a profilaxia ou o tratamento. A bibliografia utilizada foi de Arana, 2004. 
Fundamentos de Aquicultura, na página 248, sub-item 8.6 – Doenças nutricionais.  
De acordo com esta bibliografia e citação da mesma na prova INDEFERIMOS o recurso. 
Questão 3 
A candidata argumenta no recurso que a calculadora utilizada durante a prova não estava funcionando corretamente. Entretanto, os 
candidatos foram avisados que a qualquer momento poderiam ter levantado o braço e indicado que estava ocorrendo um problema 
com o material. Este fato não foi relatado a banca e a candidata fez a prova normalmente. INDEFERIDO. 
 
FICHA Nº 94 
JUSTIFICATIVA:  
Questão nº 1: a questão trata de doenças (conforme bibliografia recomendada) que são aplicáveis ao dia a dia do técnico de 
laboratório, sendo importante o mesmo identificar estas alterações que ocorrem nos animais e avisar os responsáveis técnicos 
pelos laboratórios para que os mesmos possam fazer a profilaxia ou o tratamento. A bibliografia utilizada foi de Arana, 2004. 
Fundamentos de Aquicultura, na página 248, sub-item 8.6 – Doenças nutricionais.  
De acordo com esta bibliografia e citação da mesma na prova INDEFERIMOS o recurso. 
Questão 2 
Com relação a questão número 2 da prova prática não vemos nenhum impedimento em ela ser considerada uma questão prática, 
pois na rotina de um técnico de laboratório a dissecação de animais e o conhecimento das estruturas internas são fundamentais 
para o desenvolvimento de suas funções no laboratório. INDEFERIDO. 
 
 


